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HULL CELL TEST LE KAPLAMA KAL TES TAY N YÖNTEM

    
1.0 KONU  

1.1 Hull Cell; bir panel üzerinde katot tortular olu turarak kaplama karakteristi ini de erlendirmek için 
tasarlanm minyatür bir kaplama ünitesidir. Normal kaplama yap lm gibi, elde edilen sonuçlar n 
yorumlanmas parlakl k derecesi, e ri ekilli kaplamalardaki tortula malar, tortula man n düzeni, 
kaplama zaman , verilen güç, kirlilik ve kaplama banyosunun kimyas hakk nda h zl bir bilgi verir. 

1.2 Teori : Tavsiye edilen çal ma de erlerini sa layan tam bir kaplama çözeltisi içinde, Hull Cell 
gerçek bir kaplama ünitesinin yapt i lemin ayn s n yapar. 
Kaplanan örnek ve Hull Cell Cetveli kullan larak kaplama çözeltisi ara t rma, önleyici bak m, 
düzeltmeler ve kalite kontrol için h zl bir ekilde test edilmi olur.  

2.0   BA VURU KAYNA I     
R.O. Technical Bulletin No: 404      
The Hull Cell, Yazarlar: Sedusky ve Mohler  

3.0 TEST ÖRNE

  

3.1 Örne in Tan m

  

: Kaplama ünitesinden al nan örnek, kaplama tank n n de i ik yerlerinden ve 
de i ik derinliklerden al nmal d r. 

3.2 Örnek Haz rlama : Al nacak örnek banyonun sat c s n n tavsiye etti i kimyasal bile enler için 
kimyasal olarak analiz edilmelidir. Banyodaki kimyasal hakk nda bilgi sahibi olmadan yap lacak bir 
Hull Cell testi yanl sonuçlar verecektir. 

3.3 Çal ma Ko ullar

 

: Örnekleme s ras nda kaplama ünitesinin fiziksel ko ullar na ( S cakl k, Katot 
Kar t rmas , Hava Kar t rmas gibi ) özel bir önem gösterilmelidir. Hull Cell testi s ras nda da bu 
ko ullar aynen sa lanmal d r. Bu yap lmad takdirde testin yorumlanmas anlams z olur.   

4.0 ALETLER  

4.1 Cihazlar n Tan mlar

 

: Portatif, minyatür kaplama kab düzene i a a daki   parçalardan olu ur. 
a. 0-10 Amper ve 0-12 Volt aras nda ayarlanabilecek ekilde imal edilmi bir Do ru Ak m Güç 

Kayna (Redresör). Redresörde Ripple %5 ten küçük olmal d r. 
b. Hull Cell anodu ( + ) , anodun kimyasal yap s banyoda kaplanan madde ile ayn kimyasal yap da 

veya banyo sat c s taraf ndan önerilen ekilde olmal d r. Örnek verecek olursak, Çinko banyosu 
için Çinko anod. 

c. Redresörle Hull Cell aras ndaki elektrik iletimini sa lamakta kullan lan, bir ucuna timsah di li 
kleps ba lanm iki adet kablo. Genel elektriksel kural olarak anoda ( + , pozitif ) k rm z kablo, 
katoda (  , negatif ) siyah kablo ba lan r. 

d. Hull Cell katod panelleri 

 

En çok kullan lanlar çinko kapl çelik ve ince plastik korumal pirinç 
panellerdir. 

e. Hull Cell Kab 

 

Lucite, Polipropilen ya da porselenden yap lma, üzerinde içerisinde bulunan 
çözeltinin seviyesini gösterir seviye çizgisi olan, 267 ml. , 534 ml.  ya da 1000 ml. hacminde kap. 

f. Hull Cell Cetveli 

 

1, 2, 3 ve 5 Amper deki ak m yo unluklar n hesaplayabilmek için kullan lan, 
kalibre edilmi cetvel. 

g. Hull Cell Kab Kar t r c s 

 

Motor sürücü koluna ba lanabilen, çözeltiyi ve/veya katodu 
kar t rmak amac yla kullan lan kar t r c . 

h. Hull Cell Kab Hava Kar t r c s 

 

Hava ile kar t rmal i lemlerde kullan lan, minyatür kaplama 
birimini hava ile kar t rmak amac yla özel olarak dizayn edilmi kar t r c

 

i. Zaman Saati 

 

ste e göre, Redresörün üzerinde veya ayr olarak bulunur.          
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5.0   YÖNTEM  

5.1      HAZIRLIK 
Yanl sonuçlar almamak için kaplama panellerinin c mb z ve eldivenle tutulmas önerilir.  

5.1.1     Katot test panelinin ön temizli ini yap n z. 
5.1.2    Çinko kapl çelik panel kullan l yorsa, koruyucu çinko filmi üzerinden sökmek için hacmen %50 lik 

Hidroklorik Asit çözeltisine dald r n z. 
5.1.3      So uk suyla durulay n z. 
5.1.4     Panelin yüzeyini, saf suyla slat lm Hull Cell süngeriyle siliniz. 
5.1.5    Panelin sudan ar nm olmas na dikkat ediniz. Gerekli gördü ünüz takdirde 5.1.4 ve 5.1.5 no.lu 

ad mlar tekrarlay n z. 
5.1.6    Plastik kapl çinko panel kullan l yorsa, koruyucu plastik filmi kald r n z. 
5.1.7      Hafifçe temizleme s v s nda slat n z. 
5.1.8     Temizlenmesi için bir dakika süreyle 2 Amper ak m veriniz. 
5.1.9     So uk suyla durulay n z. 
5.1.10 5 saniye süre ile, hacmen %10 luk Hidroklorik Asit çözeltisine dald r n z. 
5.1.11 So uk suyla durulay n z. 
5.1.12 Yüzeyin sudan ar nm olmas na dikkat ediniz. Gerekli gördü ünüz takdirde 5.1.7 den 5.1.11 e 

kadar olan ad mlar tekrarlay n z.  

5.2 TEST 
Katot test levhas n , çizgisine kadar çözeltiyle doldurulmu olan Hull Cell kab n n e ri kenar na 
koyunuz. Levha buraya tam olarak s acak ekildedir.  

5.2.1 K rm z kabloyu anoda ( + ) tutturunuz. 
5.2.2 Siyah kabloyu katoda (  ) tutturunuz. 
5.2.3 Zaman saatini önerilen zamana ayarlay n z. ( Teknik makaleye bak n z. ) 
5.2.4 Redresörü çal t r n z. 
5.2.5 Redresörün ak m n gerekli ampere ayarlay n z. 
5.2.6 Zaman saatini ba lat n z. 
5.2.7 Önerilen zamana gelindi inde gücü kesiniz. 
5.2.8 Katot kablosunun ba lant s n ç kar n z. 
5.2.9 Katot panelini ç kar n z. 
5.2.10 So uk suyla durulay n z. 
5.2.11 Kaplama levhas n n temizli ini tamamlay n z. (paneli 3 

 

5 saniye süreyle, ¼ ya da ½ sine kadar, 
hacmen %1 lik Nitrik Aside dald rmak çinko ve kadmiyum kaplama çözeltileri için testin 
yorumlanabilirli ini art racakt r.) 

5.2.12 S cak suyla durulay n z. 
5.2.13 Levhay bas nçl hava tutarak ya da suyu emen bir havlu ile kurulay n z. 
5.2.14 Kurutman n di er bir yolu da levhan n suyla duruland ktan sonra alkole dald r lmas d r. Örnekleri 

koruman n yolu da öyledir: Temizleyici lak sprey s k larak oksitlenmesinin önüne geçilmi olur.  

5.3 DE ERLEND RME  

5.3.1 Sedusky&Mohler in The Hull Cell makalesini okuyunuz ya da sat c n n vermi oldu u Hull Cell 
Cetveli hakk nda elde mevcut olan bilgilerden yararlanarak istenen ak m yo unlu unun elde 
edilece i uygun amperaj kullan n z. 

5.3.2 Hull Cell in Kullan m : Kaplanacak levhan n alt kö esini amperaj n uygulad levhaya 
hizalayarak yerle tiriniz. Panelin üzerindeki alanlar n numaralar ak m bu alanlardaki yo unlu unu 
belirtir.    
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6.0   NOTLAR  

6.1 KORUYUCU BAKIM, SORUN G DERME  

6.1.1 Analizi yap lan banyo kimyasal n n yanma, kaplama bulan kl v.b. gibi özelliklerinin ayn s , Hull 
Cell kaplama çözeltisinde de kontrollü eklemeler yap larak elde edilebilir ve  kaplama yöntemi 
aynen tekrar edilir. Hull Cell test çözeltisine yap lan eklemeler sayesinde, çözeltinin as l kaplama 
banyosunun çözeltisiyle ayn oranlarda kimyasal içermesi sa lan r.  

6.1.2 Zamana, s cakl a, katot panelinin amperaj na ba l olarak kaplama kal nl klar aras ndaki ili kinin 
kontrol edilmesi, ayn zamanda istenen kaplama kal nl n elde etmek için en uygun olan kaplama 
sahas n da görmemizi sa lar.  

6.1.3 KONU LE LG L BELGELER Ç N KAYNAK 
R.O. Hull and Co., Inc. 
3203 W. 71st 
Cleveland, OH 44102  

7.0 ÇEV R

  

7.1   YILDIRIM ELEKTR K C HAZLARI SANAY T CARET LTD. T .     
Genel Müdür : Gültekin Y ld r m 
kitelli OSB Demirciler Sitesi E1 Blok No: 365 kitelli 

 

Küçükçekmece / STANBUL 
Telefon & Faks : (0212) 671 18 29  4 Hat     
www.yildirimelektrik.com.tr     
e-posta : info@yildirimelektrik.com.tr  

7.1.1   ÇEV REN 
Alper Önsava , 05/2003  

8.0 KAYNAK 
McGean-Rohco,Inc. 
Article No: 2.3.21 , Plating Quality Hull Cell Method , IPC-TM-650 Test Methods Manual , 
08/1997  

http://www.yildirimelektrik.com.tr
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